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วิชา ภาษาไทย+สังคมศึกษาฯ 
 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/5)  
   
วิชาภาษาไทย  
1. ขอใดตอไปนี้มีคําบาลีและคําสันสกฤตจํานวนเทากัน 
 1) มิตร  ตะวัน  อัศจรรย  พัสดุ 2) ศิษย  กฤษณา  พยัคฆ  สงฆ 
 3) พุทธ  วัตถุ  ศฤงคาร  นิพพาน 4) สตรี  ฤทธิ์  อัคคี  มนุษย  
2.  “ครอบครัวของศักดิ์ชัยถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขาก็ยังใช

ชีวิตหรูหราฟุมเฟอย ขับรถยนตราคาแพงๆ และรับประทานอาหารเฉพาะใน
ภัตตาคารเทานั้น” 

 ประโยคที่กําหนดใหมีลักษณะตรงตามขอใด 
 1) ประโยคสามัญ 
 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
 3) ประโยคความซอนที่มีอนุประโยคซอนกัน 
 4) ประโยคที่มีทั้งประโยคความซอนและประโยคความรวมอยูดวยกัน  
3. ขอใดไมปรากฏการใชภาพพจน 
 1)  “นางผีเสื้อเหลือโกรธโลดทะลึ่ง โตดังหนึ่งยุคุนธรขุนไศล 
  ลุยทะเลโครมครามออกตามไป สมุทรไทแทบจะลมถลมทลาย” 
 2)  “ครืนครืนคะครื้นครั่น ชละลั่นสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง  สรคลื่นคะเครงโครม” 
 3)  “ขนงเนตรเกศกรออนสะอาด ดังสุรางคนางนาฏในวังหลวง 
  พระเพลินพิศคิดหมายเสียดายดวง แลวหนักหนวงนึกที่จะหนีไป” 
 4)  “บึงบัวตุมตุมตุม กลางตม 
  สูงสงทงทานลม ลมลม 
  แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
  รูรูรูริมกม พาดไมไทรทอง”  
4. ขอใดใชสํานวนไมถูกตอง 
 1) เหตุการณรายแรงยังไมเกิดขึ้น เธอก็อยาทําเปนกระตายตื่นตูมไปเลย 
 2) เขาเปนลูกชาวนาแทๆ แตพอไดดีก็กลับดูถูกชาวนา อยางนี้เขาทํานองวัวลืมตีน 
 3) งานศพของปา อยาไปเลียนแบบบานขางๆ เขาเลย จัดพอสมฐานะดีกวา 

เดี๋ยวจะไดชื่อวา นอนตายตาไมหลับ 
 4) เด็กๆ พวกนี้ซนยังกับจับปูใสกระดง  
5. ขอใดมีเจตนาในการสื่อสารแตกตางจากขออื่น 
 1) ทําไมถึงทํากับฉันได  2) ไมผิดใชไหมที่ฉันจะยังรักเธอ 
 3) โสด โสด โสดอยูตรงนี้ 4) รักทะเลเวลามีเธอดวย  
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เหตุการณใดแสดงวาเปนการสิ้นสุดภาวะ “สงครามเย็น (COLD WAR)”  
 1) สงครามเวียดนามยุติ 
 2) การรวมกลุมสหภาพยุโรป 
 3) การลมสลายของสหภาพโซเวียต 
 4) การรวมประเทศเยอรมนีตะวันตกและตะวันออก  
2. การเสด็จประพาสตนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 

มีผลตอดานการพัฒนาการปกครองในเวลาตอมา ผลดังกลาวนั้นสืบเนื่องมาจาก 
เหตุในขอใด 

 1) ทรงมีเพื่อนตนทั่วราชอาณาจักร 
 2) ไดทอดพระเนตรวิถีชีวิตของพสกนิกรอยางแทจริง 
 3) พสกนิกรไดรูจักพระมหากษัตริยมากขึ้น 
 4) ขาราชการเตรียมตัวพัฒนาตนเพื่อรับเสด็จทุกสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
  
3. เมื่อนายกรัฐมนตรีถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนง

หนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ 
หรือทุจริตตอหนาที่ จะตองดําเนินการผานศาลใด 

 1) ศาลรัฐธรรมนูญ 
 2) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 3) ศาลปกครอง 
 4) ศาลทหาร  
4. แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณ มีความแตกตางกับสมัย

ปจจุบันในดานใดมากที่สุด 
 1) พระพุทธรูปแทนองคพระพุทธเจา 
 2) สื่อหลักธรรมใชสิ่งพิมพและเทคโนโลยี 
 3) สภาพของวัดที่เปนศูนยรวมของชาวพุทธ 
 4) วินัยของพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  
5. “ประเทศที่ตั้งอยูในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประชากรสวนใหญนับถือ

ศาสนาอิสลาม มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย ใชสกุลเงินริงกิต” ขอมูล
ดังกลาวมีความสัมพันธสอดคลองกับตัวเลือกขอใดตอไปนี้ 

 1) บรูไนดารุสซาลาม : สมบูรณาญาสิทธิราชย : บันดารเสรีเบกาวัน 
 2) มาเลเซีย : ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา : กัวลาลัมเปอร 
 3) อินโดนีเซีย : ประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี : จาการตา 
 4) ฟลิปปนส : ประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา : มะนิลา 
 

เฉลย 
 
วิชาภาษาไทย  
1. เฉลย 2) ศิษย  กฤษณา  พยัคฆ  สงฆ 
   ศิษย เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   กฤษณา เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   พยัคฆ เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
   สงฆ เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
  1) มิตร เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   ตะวัน เปนคําไทยแท 
   อัศจรรย เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   พัสดุ เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
  3) พุทธ เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
   วัตถุ เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
   ศฤงคาร เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   นิพพาน เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
  4) สตรี เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   ฤทธิ์ เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต 
   อัคคี เปนคําที่มาจากภาษาบาลี 
   มนุษย เปนคําที่มาจากภาษาสันสกฤต  
2. เฉลย 2) ประโยคความรวมที่มีคําเชื่อมหลายคํา 
   “ครอบครัวของศักดิ์ชัยถูกฟองลมละลาย แตภรรยาและลูกของเขา

ก็ยังใชชีวิตหรูหราฟุมเฟอย ขับรถยนตราคาแพงๆ และรับประทานอาหาร
เฉพาะในภัตตาคารเทานั้น” 

3. เฉลย 4)  “บึงบัวตุมตุมตุม กลางตม 
   สูงสงทงทานลม ลมลม 
   แมลงเมาเมาเมาฉม ซมซราบ 
   รูรูรูริมกม พาดไมไทรทอง” 
   ไมปรากฏการใชภาพพจน 
  1) และ 3) ใชภาพพจนแบบอุปมา 
  2) ใชภาพพจนแบบสัทพจน  
4. เฉลย 3) งานศพของปา อยาไปเลียนแบบบานขางๆ เขาเลย จัดพอสมฐานะ

ดีกวา เดี๋ยวจะไดชื่อวา นอนตายตาไมหลับ 
   สํานวนที่ถูกตอง คือ คนตายขายคนเปน หมายถึง เดือดรอน  

เพราะคนที่เสียชีวิตไปแลว  
5. เฉลย 1) ทําไมถึงทํากับฉันได 
   มีเจตนาถามใหตอบ 
  2), 3) และ 4) มีเจตนาแจงใหทราบ 
 
วิชาสังคมศึกษาฯ  
1. เฉลย 4) การรวมประเทศเยอรมนีตะวันตกและตะวันออก 
   จากการลมสลายของระบบคอมมิวนิสตในยุโรปตะวันออก สงผลให

มีการสลายตัวของ “กลุมโซเวียต” และ “องคการสนธิสัญญาวอรซอ” รวมทั้ง 
“องคการโคมีคอน” ซึ่งเปนองคการรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศสังคมนิยม 
ปรากฏการณนี้ทําใหการเผชิญหนาระหวางประเทศมหาอํานาจตะวันออกกับ
ตะวันตกไดสลายตัวลงดวย เหตุการณที่นับวาเปนสัญลักษณของการสิ้นสุดของ 
“สงครามเย็น” คือ การทําลายกําแพงเบอรลิน ในป ค.ศ. 1989 และการที่    
ทั้งสองฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดหยอนทาทีและเงื่อนไขของฝายรัสเซีย
ยอมใหประเทศเยอรมนี ซึ่งเปนจุดสําคัญของความขัดแยงในยุโรปกลับมา
รวมกันไดยอมแสดงใหเห็นถึงความเขาใจ และมีไมตรีตอกันที่กลับคืนมาอีก  

2. เฉลย 2) ไดทอดพระเนตรวิถีชีวิตของพสกนิกรอยางแทจริง 
   การเสด็จประพาสตนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พ.ศ. 2447-2450 เปนการเสด็จไปในพิธีตางๆ ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของ  
พสกนิกร โดยไมเปดเผยพระองคจริง ทําใหทรงทราบถึงความเดือดรอนของ
พสกนิกรอยางแทจริง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาการปกครองเรื่องการจัดระเบียบ
การปกครองทองถิ่นในเวลาตอมา  

3. เฉลย 2) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทําหนาที่

พิจารณาพิพากษาคดีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ไดแก นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือขาราชการการเมือง   
ซึ่งถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทําความผิดตอหนาที่ หรือทุจริตตอหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น รวมทั้งกรณีที่บุคคลอื่นที่เปนตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน  

4. เฉลย 2) สื่อหลักธรรมใชสิ่งพิมพและเทคโนโลยี 
   การเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคปจจุบันเกิดจากการตระหนักของ

คุณคาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จึงเกิดการจัดตั้งสมาคม หรือองคกรอยาง
เปนระบบ ชวยกันเผยแผพระพุทธศาสนา โดยใชสื่อสิ่งพิมพ หนังสือ วารสาร 
วิทยุ โทรทัศน เว็บไซต โฆษณา และประชาสัมพันธ นอกจากนี้ สมาคมหรือ
องคกรบางแหงใชหลักเมตตาธรรมในดานสังคมสงเคราะหไปพรอมๆ กับการ
เผยแผพระพุทธศาสนา โดยใหทานเด็กกําพรา จัดสถานบําบัดยาเสพติด เปนตน  

5. เฉลย 2) มาเลเซีย : ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา : กัวลาลัมเปอร 
   ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในดินแดนติดกับประเทศไทยทางจังหวัด

นราธิวาส และจังหวัดสงขลาของไทย ติดกับรัฐกลันตัน เประ ปะลิส และเกดะห 
ปกครองรูปแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา มีกษัตริยเปนประมุข เมืองหลวง 
คือ กัวลาลัมเปอร สถานที่สําคัญ เชน ตึกแฝดเปโตรนาส หอคอยกัวลาลัมเปอร  
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


